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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 02/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφέρεια Αττικής –Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών :
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς των Ατόμων με Αναπηρία
(ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4483/2017, για τη χρονική περίοδο φοίτησής τους -Σεπτέμβριο 2019 έως
και Ιούλιο 2020-, από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις των Πιστοποιημένων Φορέων του Εθνικού
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και αντιστρόφως, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αριθ. 2/2019 Διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ ανά ομάδα, με την προϋπόθεση η
προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε ομάδας.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 94.220,00€ πλέον του Φ.Π.Α. και 116.832,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Cpv: 60130000-8 – “Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών”, για τις παρακάτω ομάδες:
Ομάδα Α΄: Μεταφορά Ατόμων με Νοητική Υστέρηση από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις της
Πειραϊκής Ένωσης Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ με δ.τ. «ΠΕΚ/ΑμεΑ» (Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας
Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση) και έδρα στον Ταύρο, προϋπολογιζόμενης αξίας 29.540,00€ πλέον του
Φ.Π.Α. και 36.629,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ομάδα Β΄: Μεταφορά Ατόμων με Εγκεφαλική Παράλυση στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Προστασίας
Σπαστικών, με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ (Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Εγκεφαλική
Παράλυση, ηλικίας 4 ετών και άνω) και έδρα στην Αργυρούπολη, προϋπολογιζόμενης αξίας 64.680,00 πλέον του
Φ.Π.Α. και 80.203,20 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες.

Μειοδότης θα αναδειχθεί για κάθε ομάδα αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή.
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Η διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 της υπ’
αρ.56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν.4412/2016.
Η Δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0829 του Ε.Φ. 04072 του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής
οικονομικού έτους 2019 και 2020.
Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121, παρ. 1α
του N. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, όπως
ισχύει.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει
η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των
παρεχόμενων υπηρεσιών της Ομάδας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»
υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται και σε
έντυπη μορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός τριών (3) εργάσιμων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή του πιο πάνω φακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε έντυπη μορφή, πρέπει να
πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο κάθε
συμμετέχων ξεχωριστά υπέβαλε ηλεκτρονικά την προσφορά του στο σύστημα.
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.4250/2014 είτε σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, σε μορφή.pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια
τους και η οποία φέρει υπογραφή έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα
μέλη
αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α. κράτος – μέλος της Ένωσης,
β. κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),
γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παρατήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ. τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δέκα (10) μήνες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά
τους το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος VΙ της υπ’ αριθ. 02/2019 Διακήρυξης, σε μορφή .pdf
και ψηφιακά υπογεγραμμένο. Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας
δαπάνης προ Φ.Π.Α., μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης,
της/ων Ομάδας/ων για την/τις οποία/ες υποβάλλουν προσφορά, ισχύος τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. Προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται από
το ως άνω απαιτούμενο ποσό της/ων Ομάδας/ων για την/τις οποία/ες υποβάλλουν προσφορά, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 1 απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215/2017, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής, που αναλυτικά αναφέρεται
στο άρθρο 1 της αριθ. 02/2019 Διακήρυξης.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 92
με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον
πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσης τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσιών συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με
υπεύθυνη δήλωση σε μορφή.pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης
δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική
η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας τη λέξη ΝΑΙ στο πεδίο αποδοχής των όρων που βρίσκεται
στο τέλος της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος. Επίσης, θα περιλαμβάνει την υπεύθυνη δήλωση
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 3 της αριθ. 02/2019 Διακήρυξης σε
αρχείο .pdf και ψηφιακά υπογεγραμμένη.
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος και τον πίνακα οικονομικής προσφοράς του ΙV Παραρτήματος της αριθ. 02/2019 Διακήρυξης
συμπληρωμένο σε μορφή .pdf και ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν προσφορά , θα αναζητήσουν στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στη διεύθυνση
www.promitheus.gov.gr τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 75363.
Αναλυτικά το αντικείμενο υπηρεσιών της αριθ. 02/2019 Διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς των
Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4483/2017, για τη χρονική περίοδο φοίτησής τους Σεπτέμβριο 2019 έως και Ιούλιο 2020-, από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις των Πιστοποιημένων
Φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και αντιστρόφως, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αριθ. 2/2019 Διακήρυξης, για τις
παρακάτω ομάδες:
Ομάδα Α΄: Μεταφορά Ατόμων με Νοητική Υστέρηση από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις της
Πειραϊκής Ένωσης Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ με δ.τ. «ΠΕΚ/ΑμεΑ» (Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας
Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση) και έδρα στον Ταύρο, προϋπολογιζόμενης αξίας 29.540,00€ πλέον του
Φ.Π.Α. και 36.629,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
1

Οικονομικοί φορείς: φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό
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Ομάδα Β΄: Μεταφορά Ατόμων με Εγκεφαλική Παράλυση στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Προστασίας
Σπαστικών, με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ (Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Εγκεφαλική
Παράλυση, ηλικίας 4 ετών και άνω) και έδρα στην Αργυρούπολη, προϋπολογιζόμενης αξίας 64.680,00 πλέον του
Φ.Π.Α. και 80.203,20 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αναλυτικά οι πίνακες δρομολογίων, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι ελάχιστες απαιτήσεις των ως άνω
ζητούμενων υπηρεσιών , αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της αριθ. 02/2019 Διακήρυξης .
Η Διακήρυξη 02/2019
http://www.patt.gov.gr

διατίθεται

σε

ηλεκτρονική μορφή

μέσω

του

διαδικτύου

στη

διεύθυνση

:

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνεται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
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